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Ma gorzata Szyma ska1

Znaczenie w asno ci rolniczej 

w kszta towaniu ustroju rolnego

1. Tre  i zakres w asno ci rolnej w wietle Konstytucji RP

Instytucj  w asno ci w Konstytucji traktuje si  jako jedn  z zasad ustrojo-
wych o autonomicznym znaczeniu. Jednym z celów konstruowania zasad ustroju 
jest kszta towanie pewnych kierunków dzia ania pa stwa w strefie publicznej oraz 
prywatnej. Takim podstawowym zadaniem pa stwa jest równie  ochrona w asno-
ci, niezale nie od przyznania jednostce uprawnie  o charakterze indywidualnym. 

W tym uj ciu ochronie w asno ci nie s u  indywidualne roszczenia obywateli, bo-
wiem gwarancj  dochowania przez pa stwo obowi zków wzgl dem w asno ci s  
ogólne rodki polityczne.

Tak  konstrukcj  w asno ci przewiduje w a nie art. 21 Konstytucji, stanowi c 
e „Rzeczpospolita Polska chroni w asno  i prawo dziedziczenia”. Umieszczenie 

tego artyku u w ród zasad fundamentalnych ustroju w rozdziale I ma swoje znacze-
nie, oznacza mianowicie zdecydowane podkre lenie wagi tego przepisu dla inter-
pretacji pozosta ych cz ci Konstytucji. W takim równie  kierunku zmierza przepis 
art. 20 Konstytucji, nakazuj cy w tre ci prawa w asno ci uwzgl dni  konieczny ele-
ment spo ecznej gospodarki rynkowej. 

W rozdziale II Konstytucji: „Wolno ci, prawa i obowi zki cz owieka i obywa-
tela” znajduje si  art. 64. Stanowi on podstaw  publicznego prawa podmiotowego, 
którego tre ci  jest gwarantowana konstytucyjnie wolno  nabywania mienia, jego 
zachowania oraz dysponowania nim2. Dysponowanie mieniem obejmuje w szcze-
gólno ci rozporz dzanie go w drodze dokonywania przez uprawnionego czynno ci 
prawnych inter vivos oraz mortis causa; mo liwa jest tak e dyspozycja tego mienia 
(w asno ci) w drodze prawa publicznego. 

1 Uniwersytet Marii Curie–Sk odowskiej w Lublinie.

2 Zgodnie z art. 64 „Ka dy ma prawo do w asno ci, innych praw maj tkowych oraz prawo dziedziczenia”; „W as-

no , inne prawa maj tkowe oraz prawo dziedziczenia podlegaj  równej dla wszystkich ochronie prawnej”; 

„W asno  mo e by  ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 

w asno ci”.
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Wyliczenie w art. 64 ust.1 i 2 Konstytucji nie tylko w asno ci, ale i innych praw 
maj tkowych oraz prawa dziedziczenia z jednej strony i art. 21 ust. 1 z drugiej sk a-
nia do stwierdzenia, e Konstytucja wy cza mo liwo  pozbawienia w asno ci, b -
d cej najpe niejszym z praw maj tkowych inter vivos oraz mortis causa poza wy-
padkami wskazanymi w ustawie, ale nie w adnym akcie podustawowym. 

Doceniaj c donios o  zasad kszta tuj cych demokratyczne pa stwo prawa, 
gdzie spo eczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolno ci dzia alno ci gospodar-
czej, w asno ci prywatnej (art. 20), pe nej ochronie w asno ci i prawie dziedzicze-
nia (art. 21 ust. 1) podlegaj cych równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 
ust. 2), nie sposób nie dostrzec pewnej bezrefleksyjno ci ustawodawcy przy wpro-
wadzaniu art. 23 Konstytucji. Zasada wolno ci gospodarczej stanowi wyj tek ogra-
niczaj cy zasad  ochrony gospodarstw rodzinnych. 

Artyku  23 zawiera wy cznie dyspozycj  o charakterze ustrojowym i bardziej 
przypomina deklaracj  polityczn , a zw aszcza wytyczne dla organów w adzy pa -
stwowej3. 

2. Wykonywanie w asno ci rolniczej

2.1. Prawo korzystania z gospodarstwa rolnego

W uj ciu cywilistycznym „korzystanie z rzeczy” (art. 140 kc. in princ) jest atry-
butem wykonywania prawa w asno ci w ramach tzw. triady uprawnie  w a ciciel-
skich (ius utendi–fruendi) obok posiadania (ius possidendi) oraz rozporz dzania rze-
cz  (ius disponendi). 

Korzystanie z rzeczy najcz ciej obejmuje: prawo pobierania po ytków (natu-
ralnych i cywilnych), prawo u ywania rzeczy (usus), prawo pobierania innych przy-
chodów. Granice tre ci prawa w asno ci wyznaczane s  przez ustawy, spo eczno–
gospodarcze przeznaczenia praw oraz zasady wspó ycia spo ecznego. 

Na tle cywilistycznego uj cia tre ci i wykonywania prawa w asno ci najbar-
dziej z o ony jest problem wykonywania w asno ci rolniczej w zakresie atrybu-
tu „korzystania z rzeczy”. W odniesieniu do gospodarstwa rolnego chodzi bowiem 
o konglomerat norm prawnych, które w zasadzie reguluj  inne materie ni  rzeczy 
w rozumieniu art. 45 w zw. z art. 140 kc., a nawet w sposób tylko po redni wp ywa-
j  na prawo korzystania z rzeczy, jak np. z nieruchomo ci rolnej. Nast puje równie  
coraz szersza ingerencja w tre  prawa w asno ci rolniczej w uj ciu prawa krajowe-
go na rzecz prawa wspólnotowego. 

3 A. Lichorowicz, Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP ( wietle art. 23 Konstytucji), „Studia Iuridica Agraria” 

2000, t. 1, s. 25–45; T. Kurowska, Gospodarstwo rodzinne w wietle art. 23 Konstytucji RP, W asno  i jej ogra-

niczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Cz stochowa 2004, s. 45 i n. 
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Kodeksowa regulacja wskazuj ca na prawo w a ciciela do korzystania z rze-
czy jest niewystarczaj ca. Chc c dowiedzie  si , w jaki sposób rolnik mo e wyko-
rzysta  swoj  nieruchomo  roln , a nawet szerzej ujmuj c – swoj  ziemi  – i inne 
sk adniki gospodarstwa rolnego, najcz ciej musimy si ga  do przepisów poza-
kodeksowych. Dopiero ca okszta t tych regulacji okre la sytuacj  prawn  rolnika, 
w tym zw aszcza w a ciciela gospodarstwa rolnego.4

Najogólniej rzecz ujmuj c, w ród uregulowa  pozakodeksowych wp ywaj -
cych na wykonywanie prawa w asno ci rolniczej mo na wyodr bni  takie, które 
wprawdzie nawi zuj  bezpo rednio do konstrukcji w asno ciowej gospodarstwa, 
gdy  zwi zane s  z obrotem gospodarstwami rolnymi, ale zarazem „w czaj ” me-
chanizmy administracyjnoprawne, które w istotny sposób wp ywaj  na mo liwo  
„korzystania” przez rolnika z instrumentów wspólnej polityki rolnej. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o umowy zawierane w zwi zku z funkcjonowaniem niektórych 
wspólnotowych rynków rolnych (przede wszystkim mleka i przetworów mlecz-
nych)5. 

Drugi kompleks uregulowa  prawnorolnych odnosz cych si  do „korzystania” 
z prowadzenia gospodarstwa rolnego obejmuje wy cznie obrót produktami rolny-
mi na bran owych rynkach rolnych (np. umowy o dostaw  mleka w obrocie hurto-
wym art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 lit. c, umowy sprzeda y mleka oraz przetwo-
rów mlecznych przez dostawc  bezpo redniego – art. 11 oraz umowy zbycia prawa 
do indywidualnej ilo ci referencyjnej art. 22 cyt ustawy). 

Odr bnym instrumentem korzystania z gospodarstwa rolnego, niezale nie od 
stosunków w asno ciowych prowadz cego takie gospodarstwo producenta rolnego, 
jest konglomerat umów zawieranych w trybie realizacji na rynku rolnym zada  in-
terwencyjnych pa stwa w ramach prowadzonej wspólnej polityki rolnej6. 

Korzystanie z nieruchomo ci rolnych to odr bno  regulacji o charakterze ad-
ministracyjnoprawnym odnosz cych si  do ochrony gruntów rolnych i le nych7, 
ochrony przyrody8 oraz ochrony rodowiska9, które najogólniej rzecz ujmuj c, maj  
na celu ochron  zasobu gruntów uprawnych niezale nie od tytu u prawnego pod-
miotu w adaj cego10. 

4 A. Stelmachowski, Modele w asno ci i ich uwarunkowania spo eczno–ustrojowe, (w:) System Prawa Prywatne-

go, t. 3, red. T. Dybowski, Warszawa 2007, s. 188–189 oraz s. 192–193. 

5 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Dz.U. z 2009 r., Nr 11, poz. 65 

ze zm. Zob. tak e B. Je y ska, Reglamentacja krajowej produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej, (w:) Pra-

wo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011, s. 69 i n. E. Tomkiewicz, Kwoty mleczne jako forma reglamento-

wania dzia alno ci gospodarczej, „Studia Iuridica Agraria” 2000, t. 1, s.135 i n. 

6 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Europejskie rynki rolne, (w:) Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011, 

s. 381 i n. 

7 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm. 

8 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 

9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 

10 A. Oleszko, Prawo rolne, Warszawa 2009, s. i n; B. Rakoczy, Ochrona rodowiska w procesie produkcji rolnej, 

(w:) Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009, s. 357 i n. 
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Korzystanie z gospodarstwa rolnego to równie  mo liwo  prowadzenia dzia-
alno ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwie-

rz t, ogrodnictwa, warzywnictwa, le nictwa i rybactwa ródl dowego przez pod-
miot korzystaj cy ze rodowiska, ze wszystkimi st d p yn cymi obowi zkami oraz 
uprawnieniami z tytu u w adania gospodarstwem. 

Je eli dzia alno  gospodarcza nie spowoduje negatywnych skutków dla ochro-
ny gatunków zwierz t, dla których utworzono obszar Natura 2000, to dopuszczalne 
jest rozpocz cie takiej inwestycji. Równie  przepisy o ochronie przyrody pozwala-
j  na prowadzenie na tych obszarach dzia alno ci gospodarczej, rolnej, le nej ryb-
nej i owieckiej pod warunkiem, e nie wp ynie w istotny negatywny sposób na ga-
tunki zwierz t i ro lin11.

Pobieranie innych dochodów w ramach korzystania z gospodarstwa rolnego to 
przede wszystkim przewidziane przepisami prawa wspólnotowego dop aty bezpo-
rednie oraz wspólna polityka cen12. 

System dop at bezpo rednich (wsparcia bezpo redniego) stanowi obecnie za-
sadniczy element wsparcia dochodów w odniesieniu do gospodarstw rolnych w ra-
mach wspólnej polityki rolnej13.

Wspólna polityka cen (w szczególno ci tzw. cen interwencyjnych) ma gwaran-
towa  uzyskanie odpowiednich dochodów przez producenta rolnego w sytuacji nie-
w a ciwej sytuacji rynkowej14. 

2.2. Spo eczno–gospodarcze przeznaczenie gospodarstwa rolnego 

Kolejnym wyznacznikiem granic prawa w asno ci jest klauzula spo eczno–go-
spodarczego przeznaczenia prawa. Spotykamy si  tak e ze szczegó owymi regu-
lacjami kodeksowymi mówi cymi o spo eczno–gospodarczym przeznaczeniu grun-
tu (art. 143 kc.) oraz o spo eczno–gospodarczym przeznaczeniu nieruchomo ci (art. 
144 kc.). Z kontekstu ustawy wynika, e chodzi tu zawsze o w asno  samej rzeczy 
w rozumieniu art. 45 kc. 

Omawian  klauzul  odnosimy do gospodarstwa rolnego jako kompleksu praw 
i obowi zków (mienia zorganizowanego). Podstawowym obowi zkiem w a cicie-

11 Zob. z uzasad. wyroku NSA z 4 sierpnia 2009r., II OSK 1239/08, „Rejent” 2009, nr 11, s. 175. 

12 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiaj ce wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo rednie-

go dla rolników w warunkach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj ce okre lone systemy wsparcia dla rolników, 

zmieniaj ce rozporz dzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylaj ce rozporz -

dzenie (WE) nr 1782/2003, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009 r., s. 16 ze zm.

13 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o p atno ciach w ramach systemów wsparcia bezpo redniego Dz.U. z 2008 r. 

Nr 170, poz. 1051 ze zm; D. obos–Kotowska, J. Bieluk, P atno ci bezpo rednie, (w:) Prawo rolne, red. P. Cze-

chowski, Warszawa 2011, s. 407 i n; 

14 Por. art. 10–24 rozp. Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 pa dziernika 2007 r. ustanawiaj cego wspóln  orga-

nizacje rynków rolnych oraz przepisy szczegó owe dotycz ce niektórych produktów rolnych Dz.Urz UE L 299 

z 16.11.2007, s. 1–149. oraz ustaw  z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych, Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 ze zm. 
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la jako rolnika jest rolnicze wykorzystanie produkcyjno ci gospodarstwa w intere-
sie indywidualnym producenta rolnego, kojarzonym z interesem producenta rolnego 
z interesem spo ecznym. Interes ten jest powszechnie akceptowany na gruncie pra-
wa cywilnego, a swoista „publicyzacja prawa cywilnego” znajduje szeroki wyraz na 
gruncie prawa rolnego. 

Adresatem klauzuli spo eczno–gospodarczego przeznaczenia gospodarstwa rol-
nego powinien by  przede wszystkim ustawodawca. W prawid owym ukszta towa-
niu gospodarstw rolnych zaanga owany jest ogólny interes spo eczno–gospodar-
czy, czego wyrazem jest wola ustawodawcy poddawania szczególnym regulacjom 
z regu y ograniczaj cym swobodny – poddany regu om rynku i konkurencji – obrót 
tymi gospodarstwami15. 

Aktualno  powy szej tezy potwierdza wyrok Trybuna u Konstytucyjnego 
z 31 stycznia 2001 r. P 4/9916, który zauwa a, e mimo licznych zmian w okresie 
1944–1990, ustawodawca nie zrezygnowa  z odr bnego (szczególnego) uregulowa-
nia problematyki gospodarstw rolnych. Zakres swobody ustawodawcy w zakresie 
ochrony w asno ci rolniczej nie wyklucza regulacji traktuj cej gospodarstwo rolne 
jako szczególny przedmiot w asno ci poddany w okre lonym zakresie pewnym od-
r bnym regulacjom. Postulatu tego ustawodawca do obecnej pory nie zrealizowa . 

Klauzula spo eczno–gospodarczego przeznaczenia gospodarstwa rolnego znaj-
duje konkretyzacj  zarówno w uregulowaniach kodeksowych, jak i w ustawach 
szczególnych. O ile te pierwsze odnosz  si  wprost do gospodarstwa rolnego jako 
przedmiotu co najmniej mog cego stanowi  zorganizowana ca o  gospodarcz , to 
uregulowania szczególne przede wszystkim maj  na uwadze gospodarcze wykorzy-
stanie gruntów rolnych i le nych w zapewnieniu zdolno ci uprawy rolniczej w ra-
mach równowagi przyrodniczo– rodowiskowej. 

Zgodnie z art. 214 § 1 in fine kc. interes spo eczno–gospodarczy stanowi  b -
dzie dla s du kryterium przyznania gospodarstwa rolnego dotychczasowemu wspó -
w a cicielowi. Interes ten b dzie bez znaczenia w razie zawarcia umowy zniesienia 
wspó w asno ci nieruchomo ci rolnej, gdy  o sposobie wyj cia ze wspó w asno ci 
decydowa  b d  strony umowy sporz dzonej w formie aktu notarialnego. Oznacza 
to, e decyduj cy b dzie interes indywidualny strony umowy, a nie kryteria wskaza-
ne w art. 214 § 2 kc., które maj  znaczenie tylko w post powaniu s dowym. 

Nabywc  nieruchomo ci rolnej wchodz cej w sk ad rodzinnego gospodarstwa 
rolnego mo e by  tylko rolnik odpowiadaj cy okre lonym kwalifikacjom17. Rów-

15 A. Stelmachowski, Modele w asno ci i ich uwarunkowania spo eczno–ustrojowe, (w:) System Prawa Prywatne-

go, t. 3, red. T. Dybowski, Warszawa 2007, s. 188–189 oraz s. 192–193. 

16 OTK 2001, nr 1, poz. 5. 

17 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.
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nie  klauzula spo eczno–gospodarczego przeznaczenia gospodarstwa rolnego ma 
decydowa  o przeciwdzia aniu nadmiernej koncentracji nieruchomo ci rolnych.

Przyj te rozwi zania nie do ko ca przekonuj . Na gruncie prawa rolnego usta-
wodawca kilkakrotnie i w ró nym zakresie wprowadzi  ograniczenia przedmiotowe 
oraz podmiotowe obrotu nieruchomo ciami rolnymi, które nie przynios y spodzie-
wanych rezultatów w odniesieniu do efektywno ci spo eczno–gospodarczej prze-
znaczenia w asno ci rolniczej. Mo na mie  daleko id ce w tpliwo ci, czy obecne 
restrykcje stan ten zmieni . 

Spo eczno–gospodarcze przeznaczenie gospodarstwa rolnego to tak e obowi -
zek zachowania dobrej kultury rolnej oraz dobrostanu zwierz t. Elementy te mog y-
by sta  si  miernikiem spo eczno–gospodarczego przeznaczenia gospodarstwa. 

3. Ustrój rolny a zasady wyk adni prawa rolnego

W literaturze przedmiotu tradycyjnie regulacje prawnorolne traktowane s  jako 
pogranicze prawa publicznego oraz prawa prywatnego. Zgodnie podkre la si , e 
dotychczas nie zosta y wyra nie wykszta cone normy prawne charakterystyczne 
wy cznie dla prawa rolnego jako sposobu regulacji tego dzia u (ga zi) prawa, przy 
równoczesnym wyra nym i niebudz cym w tpliwo ci funkcjonalnym wyodr bnie-
niem prawa rolnego w ramach systemu prawa18. 

U podstaw ustroju rolnego tkwi  stosunki w asno ciowe ziemi uprawnej, która 
stanowi pierwszy i nieodzowny a cuch ywno ciowy. Z kolei podstawowym atry-
butem prawa w asno ci, a tym bardziej w asno ci rolniczej jest uprawnienie do ko-
rzystania z gospodarstwa rolnego, które w rodowiskach wiejskich stanowi nadal 
powa ny problem natury spo ecznej19.

Obecne zmiany ustrojowe rolnictwa nie s  pierwszymi. Instytucjonalne rozwi -
zania zapocz tkowane zosta y bowiem reform  roln  z 1944 r.20 oraz po 1989 r.21 
Ka da z tych reform rolnych spowodowa a gruntowne zmiany w asno ciowe gospo-
darstw rolnych nie tylko w wymiarze gruntowym, ale tak e i produkcyjnym.

Cech  wspó czesnego rolnictwa jest mimo wszystko nadal nieuporz dkowany 
stan w asno ciowy nieruchomo ci rolnych, którego formalnie obowi zuj ce ród a 
prawa pochodz  jeszcze sprzed 1990 r., a nawet z okresu reformy rolnej i w adnej 

18 A. Lichorowicz, Poj cie i przedmiot prawa rolnego, (w:) Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 

2009, s. 23 i n.; R. Budzinowski, Poj cie i przedmiot prawa rolnego, (w:) Prawo rolne, pod red. P. Czechowskie-

go, Warszawa 2011, s. 23 i n.; ten e, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i kon-

cepcji doktrynalnych, Pozna  2008, s. 106 i n. 

19 Por. uzasad. uchwa y SN sk adu siedmiu s dziów SN z dnia 25 listopada 2005 r., III CZP 59/05, OSNC 2006, 

nr 5, poz. 79. 

20 Dekret z dnia 6 wrze nia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm., dalej 

jako dekret z 1944 r. 

21 Ustawa z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 55, poz. 321.
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mierze nie odpowiadaj  wspó czesnym standardom konstytucyjnego pa stwa pra-
wa. Wskaza  tu cho by wystarczy na nadal trwaj cy problem tzw. uw aszczenia 
gospodarstw rolnych wywo any nieformalnym obrotem nieruchomo ciami rolnymi 
i stanem samoistnego posiadania ocenianym na dzie  4 listopada 1971 r.22 Mimo 
up ywu 40 lat s dy nadal orzekaj  o stwierdzeniu nabycia w asno ci nieruchomo ci 
rolnej w trybie uw aszczenia wed ug stanu prawnego na dzie  4 listopada 1971 r. 

W konsekwencji dokonanych przemian po 1990 r. z jednej strony dosz o do 
ca kowitego liberalizmu obrotu inter vivos, a z drugiej przepisy o dziedziczeniu go-
spodarstw rolnych s  obecnie stosowane w kilku ró nych wersjach w zale no ci od 
tego, kiedy nast pi o otwarcie spadku23. Nadal pozostaje niezrealizowane zalece-
nie Trybuna u Konstytucyjnego uporz dkowania ustawodawstwa rolnego zgodnie 
z konstytucyjnymi wymogami ochrony w asno ci oraz dziedziczenia24. 

Skomplikowany stan prawny w zakresie szeroko rozumianych stosunków w as-
no ciowych inter vivos, jak równie  mortis causa nie u atwia jego stosowania. Tym 
bardziej istotn  rol  ogrywa wyk adnia norm prawnorolnych. 

Dokonuj c oceny róde  prawa odno nie do dekretów wydanych w zwi zku 
z przeprowadzeniem reformy rolnej nadal obowi zuj cych b d  które utraci y moc 
prawn , Trybuna  Konstytucyjny uzna , e „ustawami w rozumieniu art. 33a „ma-
ej” Konstytucji oraz art. 1, 5 i 13 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym s  tak e akty prawotwórcze nieb d ce ustawami w znaczeniu for-
malnym, ale maj ce rang  równ  ustawie (dekrety z moc  ustawy) w hierarchii ró-
de  prawa. Konstytucja nie zna instytucji dekretu z moc  ustawy, to jednak wobec 
obowi zywania dekretów ustanowionych wcze niej przez kompetentne organy, któ-
re na mocy wówczas obowi zuj cych przepisów prawa okre lane by y jako dekrety 
z moc  ustawy, podlegaj  wyk adni Trybuna u Konstytucyjnego25. 

Dopuszczenie do wyk adni powy szych dekretów nie oznacza ich legalno ci 
ani tym bardziej oceny zgodno ci tych dekretów z obecnie obowi zuj cymi norma-
mi konstytucyjnymi. Ocena suwerenno ci i legalno ci Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego jako polskiego prawodawcy nale y do wspó czesnego, demokra-
tycznego ustrojodawcy. 

W dotychczasowym orzecznictwie Trybuna u Konstytucyjnego wielokrotnie 
dominowa  pogl d, e formalne uchylenie czy zmiana przepisu nie zawsze oznacza 

22 Ustaw  z dnia 26 pa dziernika 1971 r. o uregulowaniu w asno ci gospodarstw rolnych, Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze 

zm.

23 Zob. przypis 15. 

24 Zob. przypis 14. Zob. tak e A. Stelmachowski, Wspó czesne zró nicowanie w asno ci, „Studia Iuridica Agraria” 

2002, t. 3, s. 15 i n.; T. Kurowska, Wspó czesne aspekty w asno ci rolniczej, s. 39 i n. 

25 Uchwa a TK z dnia 19 wrze nia 1990 r. W 3/89, OTK 1990, nr 1, poz. 26, s. 174–175; uchwa  TK z 7 marca 

1995 r., W 9/94, OTK 1995 cz. 1/2 oraz krytyczna glos  P. Winczorka, „Pa stwo i Prawo” 1995, nr 9, s. 106 i n.; 

uchwa  TK z 16 kwietnia 1996 r. W 15/95, OTK 1996, nr 2, poz. 13.
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zupe n  utrat  mocy obowi zuj cej wyra onych w nim norm prawnych. W szcze-
gólno ci w tym sensie, e za przepis zachowuj cy moc obowi zuj c  nale y uzna  
taki przepis, który chocia  zosta  formalnie derogowany, to nadal ma zastosowanie 
do ustalenia skutków zdarze  zaistnia ych w czasie, w którym ten przepis obowi -
zywa . W takiej sytuacji nie powinno by  w tpliwo ci dotycz cych dopuszczalno ci 
dokonywania przez Trybuna  Konstytucyjny powszechnie obowi zuj cej wyk adni 
przepisu, który jeszcze mo e mie  zastosowanie do ustalenia skutków zdarze  za-
istnia ych w przesz o ci, a przy tym nie zosta  wyra nie derogowany przez ustawo-
dawc 26.

O przej ciu nieruchomo ci na w asno  Skarbu Pa stwa orzeka  decyzj  admi-
nistracyjn  ówczesny organ administracji pa stwowej, stosownie do uchwa y Try-
buna u Konstytucyjnego z 20 lutego 1991 r. W 5/90, bez wzgl du na okoliczno ci, 
w jakich dosz o do obj cia nieruchomo ci przez Skarb Pa stwa. Oznacza to, i  prze-
j ciu na w asno  Skarbu Pa stwa podlega y nieruchomo ci, których w a ciciele do 
dnia 5 kwietnia 1958 r. dawali wyraz woli odzyskania swej nieruchomo ci, wzgl d-
nie z przyczyn obiektywnych, od siebie niezale nych, nie mieli mo liwo ci docho-
dzenia swoich praw. 

Do ko ca lat osiemdziesi tych w orzecznictwie, a tak e w literaturze domino-
wa  kierunek wyk adni regulacji prawnych zwi zanych z przeprowadzeniem refor-
my rolnej i osadnictwa przypisuj cy wy cznie kompetencje organom administracji 
pa stwowej w zmianie stosunków w asno ciowych (prawnorolnych) bez jakiejkol-
wiek w tym zakresie mo liwo ci kontroli s dów powszechnych27.

W orzecznictwie S du Najwy szego podkre la si , e dotychczasowa interpre-
tacja przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej, nielicz ca si  z ich tre ci , po-
dyktowana by a przes ankami politycznymi i nie jest obecnie do utrzymania. Ak-
tualny w a ciciel b d  jego nast pca prawny ma interes prawny w twierdzeniu, e 
dokonany wpis w ksi dze wieczystej ujawniaj cy jako w a ciciela Skarb Pa stwa 
jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, a przej ta nieruchomo  nie pod-
lega a regulacjom z dekretu z 1944 b d  z 1946 r. W takich wypadkach zachodzi ty-
powy spór o prawo w asno ci, którego rozstrzygni cie nale y do s du28.

Dokonuj c wyk adni dekretu z 1944 r. a zw aszcza przepisu art. 2 ust. 1 lit. e 
przepisu, Trybuna  Konstytucyjny wskaza , e skutki w asno ciowe zosta y skonsu-
mowane jednorazowo z chwil  jego wej cia w ycie, tj. w dniu 13 wrze nia 1944 r. 
w warunkach ustrojowych oraz historycznych nale cych ju  do przesz o ci i by-

26 Uchwa a TK z 16 kwietnia 1996 r., W 15/95, OTK 1996, nr 2, poz. 13; B. Wierzbowski, Akty normatywne kszta -

tuj ce ustrój rolny w orzecznictwie Trybuna u Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 3, s. 181 i n. 

27 W szczególno ci zob. uchwa  sk adu siedmiu s dziów SN z 13 pa dziernika 1951 r., C 427/51, OSN 1953, nr 1, 

poz. 1. 

28 Uchwa a SN z 27 wrze nia 1991 r., III CZP 90/91, OSNC 1992, nr 5, poz. 72; uchwa a SN z 27 kwietnia 1994 r., 

III CZP 54/94, OSNC 1994, nr 11, poz. 215; wyrok SN z 8 maja 1998 r. I CKN 664/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 7. 
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yby nie do pogodzenia z obecnymi zasadami ustrojowymi. Nie ma podstaw praw-
nych do „rozci gania” w czasie (pro futuro) stosowania skutku prawnorzeczowego 
art. 2 ust. 1 lit. e cyt. dekretu w postaci przej cia na w asno  Skarbu Pa stwa okre-
lonych w nim nieruchomo ci poza dzie  wej cia w ycie omawianego dekretu29.

Oznacza to równie , e w trybie dekretów z 1944 oraz 1946 r.30 nie mo na 
obecnie da  nadania nieruchomo ci rolnej na rzecz rolników formalnie uprawnio-
nych do skorzystania z reformy, którym odmówiono prawa w asno ci ziemi z przy-
czyn politycznych. Takie rozci gni cie w czasie reformy rolnej, wywo uj ce wci  
na nowo skutki w asno ciowe, by oby niedopuszczalne równie  ze wzgl du na za-
sady demokratycznego pa stwa prawa i ochrony w asno ci czy chocia by general-
ny brak mo liwo ci przypisania wspó czesnemu prawodawcy warto ci i preferencji 
w a ciwych autorom dekretu o reformie rolnej. 

Formalne uchylenie aktu prawnego (dekretu) pozostaj cego w zwi zku z prze-
prowadzeniem reformy rolnej nie zamyka obecnie osobie uprawnionej drogi s do-
wej w razie sporu co do prawa w asno ci bezprawnie przej tej nieruchomo ci rol-
nej. 

W ramach szerszego poj cia ustroju gospodarczego znajdujemy w sze okre-
lenie ustroju rolnego. Dotychczas w doktrynie prawa rolnego ustrój rolny okre la-

no jako „uk ad stosunków w asno ciowych i form organizacji produkcji w rolni-
ctwie, jak równie  form organizacji rynku rolnego”. 

Natomiast art. 23 Konstytucji przes dza, e podstawow  form  organizacyjn  
ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, a wi c takie, w którym dzia alno  go-
spodarcza jest sprz ona z rodzin . Nie okre la on miejsca rolnictwa w systemie go-
spodarki narodowej, nie okre la te  celów i przemian ustrojowych, nie precyzuje 
rodków, przy pomocy których ma by  realizowana ta zasada. Zawiera tylko jedn  

dyspozycj  o charakterze ustrojowym.31

Odr bno  w asno ci rolniczej w p aszczy nie funkcjonalnej istnia a zawsze32. 
Trudno negowa  charakter produkcji rolnej, której istotnym elementem jest wyko-
rzystanie ziemi jako niezb dnego rodka produkcji. Niezale nie od innych czynni-

29 W szczególno ci zob. uchwa  TK z 16 kwietnia 1996 r. W 15/95, OTK 1996, nr 2, poz. 213.

30 Dekret z 6 wrze nia 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i by ego Wolnego 

Miasta Gda ska Dz.U. Nr 49, poz. 279; Z. Truszkiewicz, Kszta towanie stosunków w asno ciowych w rolnictwie, 

(w:) Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011, s. 147 i n. 

31 K. Stefa ska, Gospodarstwo rodzinne jako element ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 3, s. 171 

i n. 

32 W warunkach polskich wywodzi si  ona z dawnej w asno ci wiejskiej, czego aktualnym wyrazem jest art. 48 

ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), we-

d ug którego „wszystkie przys uguj ce dotychczas mieszka com wsi prawa w asno ci, u ytkowania lub inne pra-

wa rzeczowe i maj tkowe zwane dalej mieniem gminnym pozostaj  nienaruszone”. Nie mniej aktualne s  uregu-

lowania ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze 

zm.), które utrzymuj  byt prawny dawnych wspólnot gruntowych jako specyÞ cznych jednostek w asno ciowych 

zwi zanych z uw aszczeniem ch opów w poszczególnych zaborach. Do dzisiaj istniej  odr bne regulacje w as-

no ciowe na wydzielanych wspólnotach gruntowych, na których dominowa a w asno  wspólna uznawana na 
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ków ekonomicznych i organizacyjnych ziemia pozostaje nadal podstawowym czyn-
nikiem produkcji rolniczej, co wp ywa na zwi kszenie znaczenia w asno ci rolni-
czej okre lanej tak e jako w asno  gruntowa.33

W asno  rolnicza jest zwi zana z gospodarstwem rolnym rozumianym jako 
czynna masa maj tkowa (bez pasywów), a w uj ciu cywilistycznym jako mienie. 

Dla tre ci prawa w asno ci oprócz rzeczy jako punktu odniesienia tego prawa 
istotne znaczenie ma zarówno mienie, jak i maj tek. O ile mienie okre lone w art. 
44 kc. jest zbiorcz  nazw  dla ogó u przedmiotowych praw maj tkowych cywilnych 
oraz pozosta ych, to problem maj tku jest bardziej teoretycznie z o ony. 

Trudno  ta polega na tym, e w naszym prawie masy maj tkowe stanowi  
kompleksy niejednorodne. W ich ramach wyst puj  tak e zorganizowane masy ma-
j tkowe, do których kodeks cywilny m.in. zalicza gospodarstwo rolne (art. 553).

Maj tek, zgodnie z utrwalonym w doktrynie pogl dem, to ogó  aktywów maj t-
kowych przys uguj cych okre lonemu podmiotowi. W znaczeniu szerszym dodaje 
si  tak e ogó  pasywów. W tym zakresie gospodarstwo rolne winno by  ujmowane 
jako masa maj tkowa sk adaj ca si  z aktywów, które stanowi  lub mog  stanowi  
zorganizowan  mas  maj tkow . W sk ad tak rozumianego gospodarstwa rolnego 
wchodz  prawa zwi zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Poj cie gospo-
darstwa jako masy maj tkowej stwarza z jednej strony zespó  praw determinuj cych 
wykonywanie w asno ci, a z drugiej strony jest niezb dnym elementem, wokó  któ-
rego ogniskuj  równie  zasady prawa rolnego.34

Równie  rola i charakter poszczególnych sk adników maj tkowych gospodar-
stwa rolnego nie jest ani jednakowa, ani tym bardziej niezmienna. 

W doktrynie powszechnie przyjmuje si , e niezale nie od ró nych mas maj t-
kowych sk adaj cych si  na cywilnoprawne pojecie gospodarstwa rolnego, gospo-
darstwo to jako masa maj tkowa mo e by  przedmiotem obrotu jako ca o  (inter 
vivos co do gospodarstwa rolnego oraz mortis causa jako przedmiot spadku).35 To 
ta masa maj tkowa podlega obrotowi i zapewnia niepodzielno  zbywanych ca o-
ci. Jest to pewna konstrukcja o charakterze teoretycznym. Obrót inter vivos nie od-

bywa si  si  na zasadzie „obrotu” masy maj tkowej w postaci gospodarstwa rolne-
go, tylko przedmiotem tego obrotu jest zawsze nieruchomo  rolna oznaczona jako 

podstawie nada  królewskich czy wielkich w a cicieli nale cych do Zamoyskich. W ramach utworzonego Ta-

trza skiego Parku Narodowego „ocala a” dawna Witowska Wspólnota O miu Wsi.

33 A. Stelmachowski, Modele w asno ci i ich uwarunkowania spo eczno–ustrojowe, (w:) System Prawa Prywatne-

go, t. 3, red. T. Dybowski, Warszawa 2007, s. 178.

34 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Gospodarstwo rolne jako masa maj tkowa, „Studia Iuridica Agraria”, Bia ystok 

2009, t. 8, s. 47 i n. 

35 A. Stelmachowski, Modele w asno ci i ich uwarunkowania spo eczno–ustrojowe, (w:) System Prawa Prywatne-

go, t. 3, red. T. Dybowski, Warszawa 2007, s. 178
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dzia ka rolna36 wchodz ca w sk ad gospodarstwa rolnego. Jednak e – co wymaga 
jednoznacznego podkre lenia – przedmiotem obrotu mog  by  tylko poszczegól-
ne sk adniki gospodarstwa wyszczególnione w tre ci umowy sporz dzonej w for-
mie aktu notarialnego. 

Inaczej konstrukcja „masy” gospodarstwa rolnego kszta tuje si  w razie dzie-
dziczenia (ustawowego oraz testamentowego). Zgodnie z art. 677 kpc. oraz art. 95f 
§ 1 pkt 7 Prawa o notariacie37, s d w post powaniu o stwierdzenie nabycia spad-
ku oraz notariusz w zarejestrowanym akcie po wiadczenia dziedziczenia wymienia-
j  w tych dokumentach osob  (osoby) jako spadkobierców oraz u amek, w którym 
dziedzicz  gospodarstwo rolne co do spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. 
(w wypadku dziedziczenia ustawowego), a przed 1 pa dziernika 1990 r. (co do dzie-
dziczenia testamentowego). 

Po tych datach otwarcia spadku wyodr bnienie gospodarstwa jako odr bnej 
masy maj tkowej nie istnieje.38

Funkcjonalne wyodr bnienie w asno ci rolniczej odnosi si  tak e do poj cia 
nieruchomo ci rolnej, wchodz cej w sk ad gospodarstwa rolnego jako przedmiotu 
szczególnego obrotu (art. 461 w zw. z art. 155 § 1 i art. 353 § 1 kc. oraz art. 2 pkt 1 
w zw. z art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolne-
go).39

O istnieniu gospodarstwa rolnego decyduj  grunty rolne, o których stanowi art. 
461 kc., s  koniecznym i niezb dnym jego sk adnikiem.40

W pi miennictwie wskazuje si , e z faktu, e w asno  rolnicza odnosi si  do 
mienia, w istocie stanowi kompleks praw i obowi zków. 

Wspomniane obowi zki odnosz  si  nie tylko do w a ciciela (np. w obszarze 
prawa s siedzkiego), ale przede wszystkim wobec pa stwa reprezentuj cego interes 
spo ecze stwa jako ca o ci. W zamian za nale yte wykonywanie w asno ci rolni-
czej w a ciciel ma prawo liczy  na pomoc przy wykonywaniu swego prawa w asno-
ci, zw aszcza gdy chodzi o podejmowanie przedsi wzi , które przekraczaj  mo -

liwo ci dzia ania rolnika jako jednostki.41

36 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, Dz.U. Nr 38, poz. 454. 

37 Zob. ustawa z 24 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.

38 Z. Truszkiewicz, Dziedziczenie gospodarstw rolnych, (w:) Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011, 

s. 224 i n

39 Dz.U. Nr 64 poz. 592 ze zm.

40 Por. post. SN z dnia 7 maja 1997 r. II CKN 197/97, „Wokanda” 1997, nr 9, s. 9 oraz wyrok NSA z dnia 20 wrze -

nia 1991 r., II SA 669/91, ONSA 1992, nr 2, poz. 26.

41 Zob. A. Stelmachowski, Modele w asno ci i ich uwarunkowania spo eczno–ustrojowe, (w:) System prawa prywat-

nego, red. T. Dybowski, Warszawa 2007, t. 3, s. 189.
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Do wskazanych przedsi wzi  ze strony pa stwa nale  m.in. melioracje wod-
ne, których wykonanie i utrzymanie, w zakresie urz dze  melioracji podstawowych 
nale y do obowi zków pa stwa. Urz dzenia te stanowi  równie  jego w asno . 
Pa stwo mo e ponosi  tak e koszty zwi zane z urz dzeniami melioracji szczegó-
owych, gdy teren obj ty melioracjami obejmuje rozdrobnione gospodarstwa rolne, 

istniej cym ju  urz dzeniom grozi dekapitalizacja lub je eli warunkiem restruktury-
zacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych.42

W ramach gospodarki wodnej osobnym przedsi wzi ciem pa stwa jest zaopa-
trzenie wsi w wod .43

Scalanie i wymiana gruntów jest klasycznym rozwi zaniem w celu tworzenia 
korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie oraz poprawy struktury ob-
szarowej gospodarstw rolnych. Post powanie scaleniowe lub wymienne przeprowa-
dza starosta ze rodków bud etu pa stwa z pewnymi zastrze eniami.44

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym45 okre laj  zasady kszta towania polityki przestrzennej, a tak e za-
kres i sposoby post powania w sprawach przeznaczenia terenów na okre lone cele. 
W planowaniu przestrzennym uwzgl dnia si  zw aszcza m.in. wymagania ochrony 
gruntów rolnych i le nych (art. 1 ust. 2). Jest to typowy obowi zek publicznoprawny 
nale cy do pa stwa, a odst pstwa od tej zasady musz  mie  charakter proporcjo-
nalny w stosunku do celów i zada  pa stwa i wynika  wprost z ustawy46. 

Ochrona gruntów rolnych i le nych jest obowi zkiem nie tylko w a ciciela 
gruntu, ale równie  posiadacza samoistnego, zarz dcy lub u ytkownika, dzier aw-
cy oraz u ytkownika wieczystego47. Artyku  5 ust. 5 cyt. ustawy nak ada na starost  
ogóln  kompetencj  w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz na dyrektora regio-
nalnej dyrekcji Lasów Pa stwowych – w zakresie gruntów le nych. 

Odr bno  funkcjonalna rolnictwa znalaz a najszerszy wyraz w postaci in-
terwencjonizmu publicznego z chwil  uzyskania cz onkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej (UE) i zwi zane z tym znamienne przesuni cie akcentów w kierunku 
wspólnotowych rodków pomocowych, które mo na okre li  jako odchodzenie od 
tradycyjnej polityki rolnej na rzecz polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

42 J. Szachu owicz, Melioracje wodne, (w:) Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009, s. 503–507.

43 J. Szachu owicz, Zaopatrzenie wsi w wod , (w:) Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009, s. 508–

510.

44 A. Zieli ski, Scalanie i wymiana gruntów, (w:) Prawo rolne, red. A .Stelmachowski, Warszawa 2009, s. 262 i n. 

Zob tak e B. Wierzbowski, Kszta towanie ustroju rolnego. Aspekty przestrzenne, „Studia Iuridica Agraria” 2005, 

t. 5, s. 233 i n.

45 Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 

46 Por. wyrok TK z dnia 6 czerwca 2006r. K 23/05, OTK ZU 2006, nr 6A, poz. 62; zob. tak e T. Kurowska, Miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo w asno ci, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5, s. 113 i n. 

47 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm). 
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Polityka rozwoju obszarów wiejskich wyznacza nowy kszta t rolnictwa – za-
równo jako sektora gospodarki, jak i w sferze pozaprodukcyjnej (tzw. rolnictwa 
wielofunkcyjnego). 

Cele wskazanej polityki zmierzaj  w trzech kierunkach: poprawy konkurencyj-
no ci rolnictwa i le nictwa, poprawy rodowiska naturalnego i terenów wiejskich 
przez wspieranie gospodarowania gruntami oraz poprawy jako ci ycia na obsza-
rach wiejskich i dywersyfikacji dzia alno ci gospodarczej.

Realizacja wskazanych za o e  nast puje w drodze instytucji prawnych w a ci-
wych jedynie sektorowi rolnemu. 

Polityka strukturalna w odniesieniu do obszarów wiejskich ma odr bne pod-
stawy prawne od „ogólnej” polityki spójno ci UE, co stanowi wyra ny dowód na 
uwzgl dnienie przez wspólnotowego prawodawc  specyfiki oraz odr bno ci rolni-
ctwa48. 

Odr bno  funkcjonalna w asno ci rolniczej jako „zorganizowanej ca o ci go-
spodarczej”, czy te  zwi zana z „prowadzeniem gospodarstwa” znajduje wyraz 
nie tylko w „regulacjach w asno ciowych”, ale w coraz szerszym zakresie stanowi 
przejaw „dzia alno ci rolniczej” podejmowanej przez „osob  fizyczn  lub prawn  
lub grup  osób fizycznych lub prawnych, bez wzgl du na status prawny takiej gru-
py i jej cz onków w wietle prawa krajowego, której gospodarstwo znajduje si  na 
terytorium Wspólnoty49.

48 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 198/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-

skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Dz.Urz. UE L 277 

z 21.10.2005, s. 1–40. 

49 Por. art 2 lit. a rozporz dzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiaj cego wspólne zasa-

dy dla systemów wsparcia bezpo redniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj ce okre-

lone systemy wsparcia dla rolników Dz.Urz. UE L 30 z 31.1.2009, s. 16–99. 
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The importance of agricultural real estate 

in the development of agricultural systems

Key words: agricultural production, agricultural property, right to farm

Agricultural real estate has always been a separate element in the functional 
plane. While assessing the character of agricultural production systems, it is important 
to pay attention to land use which can be defined as an essential means of production 
in the agricultural sector. Regardless of economic and organizational factors, land 
still remains a crucial component in agricultural production, which increases the 
importance of agricultural real estate. The fundamental attribute of ownership, 
especially in agricultural property rights, is a right to farm. Agricultural real estate 
is associated with farming which is understood as assets of the estate and stands for 
property in terms of civil law. Functional separation of agricultural real estate also 
relates to the concept of agricultural property which is a part of farming. Agricultural 
real estate refers to property and constitutes a set of rights and obligations.


